
Životopis

ODBORNÁ PRAX 

Od – do:   marca 2014 - augusta 2014 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Dohoda o vykonaní práce č.KE/59/2014/PKR

8.1.2.1 - Lektor – lektorovanie vo VP (vzdelávacie programy: Riadenie školy a školského zariadenia,

Inovácie v riadení školy a školského zariadenia) ;

8.1.3.1  –  Externý  recenzent  záverečných  a atestačných  prác  –  Recenzovanie  záverečných

a atestačných prác;

8.1.4.1  –  Externý  člen  skúšobnej  komisie  –  skúšanie  VP  (vzdelávacie  programy:  Riadenie  školy

a školského zariadenia, Inovácie v riadení školy a školského zariadenia);

Názov a adresa zamestnávateľa:  Metodicko-pedagogické centrum,

                                                             Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava,

                                                             Detašované pracovisko Zádielska 1, 040 01 Košice

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

Od – do:   septembra 2019 – trvá

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  pedagogický zamestnanec na strednej škole s druhou atestáciou

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredná odborná škola technická,

                                                             Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

Od – do:   septembra 2013 – augusta 2019

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  majster odbornej výchovy - grafik 

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  učiteľ odborných predmetov

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredná odborná škola technická,

                                                             Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

Od – do:   augusta 2010 – jún 2013



Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  zástupca riaditeľky školy

Hlavné činnosti a zodpovednosť: zástupca riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola,  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

Od – do:   septembra 1995 – augusta 2010

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  učiteľ odborných predmetov

Hlavné činnosti a zodpovednosť: vyučovanie elektrotechnických predmetov

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

Od – do:   1995  –  2010

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  finančný poradca

Hlavné činnosti a zodpovednosť: sprostredkovanie finančných služieb

Názov a adresa zamestnávateľa: OVB Allfinanz Slovensko

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: finančníctvo

VZDELÁVANIE  A  PRÍPRAVA

Od – do:  júna 2019 – novembra 2019

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  inovačného vzdelávania  –  „Inovatívne metódy
smerujúce k pôsobeniu školy v systéme duálneho vzdelávania“ 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Od – do:  októbra  2018 – októbra 2019

Názov získanej kvalifikácie: Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania 

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do: januára 2018 – januára 2018 



Názov  získanej  kvalifikácie:   Osvedčenie  o absolvovaní  aktualizačnej  odbornej  prípravy
elektrotechnikov v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. §16 ods.8

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Ján  Vaľovčík  a spol.  –  oprávnená
vzdelávacia organizácia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Od – do:  mája  2014 – mája 2015

Názov získanej kvalifikácie: Osvedčenie o druhej atestácii 

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  októbra 2013 – novembra 2013

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  prípravného  atestačného  vzdelávania  na
vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  mája 2013 – mája 2013

Názov  získanej  kvalifikácie:  Potvrdenie  o absolvovaní  odborného  seminára  –  „Zákon  o ochrane
osobných údajov – novela účinná od 01.06.2013“

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Od – do:  februára 2013 – marca 2013

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do: januára 2013 – januára 2013 

Názov  získanej  kvalifikácie:   Osvedčenie  o absolvovaní  aktualizačnej  odbornej  prípravy
elektrotechnikov v zmysle vyhlášky 356/2007 Z.z.

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Stredná  priemyselná  škola  Snina  –
akreditovaná organizácia pre vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

Od – do:  marec 2011 – december 2012



Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  funkčného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Riadenie školy a školského zariadenia“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  máj 2011 – január 2012

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Ľudské práva v edukačnom procese“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  decembra 2011 – decembra 2011

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných
školách“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  decembra 2011 – decembra 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Obsluha interaktívnej tabule“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  NOVA TRAINING,  s.r.o.,  vzdelávacia
spoločnosť

Od – do:  decembra 2011 – decembra 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  NOVA TRAINING,  s.r.o.,  vzdelávacia
spoločnosť

Od – do:  apríla 2011 – novembra 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných  zamestnancoch  –  „Osobnostný  a sociálny  rozvoj  ako  prierezová  téma  v edukačnom
procese“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  mája 2011 – júna 2011 



Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných  zamestnancoch  –  „Vzdelávanie  učiteľov  v súvislosti  s tvorbou školských  vzdelávacích
programov pre učiteľov stredných odborných škôl – odborná zložka - frekventanti“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

Od – do:  januára 2011 – mája 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Tvorba maturitných tém z odborných predmetov“
Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov
Od – do:  apríla 2011 – apríla 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Základná obsluha počítača“

Názov a typ organizácie poskytujúcej  vzdelávanie a prípravu: Ústav informácií  a prognóz školstva,
regionálne pracovisko, Banská Bystrica

Od – do:  apríla 2011 – apríla 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Textový editor Word pre začiatočníkov“

Názov a typ organizácie poskytujúcej  vzdelávanie a prípravu: Ústav informácií  a prognóz školstva,
regionálne pracovisko, Banská Bystrica

Od – do:  apríla 2011 – apríla 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov“

Názov a typ organizácie poskytujúcej  vzdelávanie a prípravu: Ústav informácií  a prognóz školstva,
regionálne pracovisko, Banská Bystrica

Od – do:  apríla 2011 – apríla 2011 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o ukončení  aktualizačného  vzdelávania  o pedagogických
a odborných zamestnancoch – „Tvorba prezentácií v PowerPointe“

Názov a typ organizácie poskytujúcej  vzdelávanie a prípravu: Ústav informácií  a prognóz školstva,
regionálne pracovisko, Banská Bystrica

Od – do:  novembra 2010 – novembra 2010 

Názov získanej kvalifikácie: Osvedčenie o absolvovaní odborného školenia – „E-learningový systém
MY e-ducation“

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: EMPIRE SYSTEMS, s.r.o., Zvolen



Od – do: októbra 2010 – októbra 2010 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o absolvovaní  odborného  školenia  o  archívoch
a registratúrach   – „SPRÁVA REGISTRATÚRY“
Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Asociácia  správcov  registratúry  so
sídlom v Novákoch

Od – do: apríla 2010 – apríla 2010 

Názov získanej kvalifikácie: Potvrdenie o absolvovaní školenia o klimatizáciách v automobiloch
Názov a typ organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu: Firma HOMOLA, s.r.o.,  autoservisná
technika – Košice
Od – do: februára 2010 – februára 2010 

Názov získanej kvalifikácie: Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej
komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok
alebo testovania

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania, Bratislava

Od – do: apríla 2009 – apríla 2009 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o získanom  vzdelaní  s celoštátnou  platnosťou  –  „Obsluha
interaktívnej tabule“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  NOVA TRAINING,  s.r.o.,  vzdelávacia
spoločnosť

Od – do:  septembra 2008 – septembra 2008 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o absolvovanom  priebežnom  vzdelávaní  pedagogických
pracovníkov  –  „Využitie  IKT  vo  vyučovacích  predmetoch.  Funkčná  gramotnosť  pedagogických
zamestnancov v  informačných technológiách“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
alokované pracovisko, Trenčín

Od – do: februára 2008 – februára 2008 

Názov  získanej  kvalifikácie:   Osvedčenie  o absolvovaní  aktualizačnej  odbornej  prípravy
elektrotechnikov v zmysle vyhlášky 356/2007 Z.z.

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Stredná  priemyselná  škola  Snina  –
akreditovaná organizácia pre vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

Od – do: septembra 2006 – septembra 2006 

Názov získanej kvalifikácie: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – „Využitie IKT
v praxi, Modul – Simulačné programy v elektrotechnike“



Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Stredná  priemyselná  škola
elektrotechnická v Prešove

Od – do: februára 2005 – marca 2005 

Názov  získanej  kvalifikácie:  Osvedčenie  o získanom  vzdelaní  s celoštátnou  platnosťou  –  „Využitie
informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa so zameraním na integráciu informačných
a komunikačných technológií do vyučovania“

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Asociácia projektu INFOVEK – API
s realizátorom projektu mc.edu, s.r.o.

Od – do:  októbra 2003 – októbra 2003

Názov získanej kvalifikácie: Potvrdenie o absolvovaní školenia – „Internet a e-mail“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Školské  výpočtové  stredisko  v
Michalovciach

Od – do: marca 1996 – marca 1996 

Názov získanej kvalifikácie:  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Hlavné predmety /  profesijné  zručnosti:  na  riadenie  činnosti na elektronických zariadeniach do
1000V a bleskozvody v obj.tr.“A“

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Metodicko-pedagogické  centrum,
regionálne pracovisko, Prešov

od – do: septembra 1990 – júna 1995 

Názov získanej kvalifikácie: úplné vysokoškolské vzdelanie

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: elektrotechnické predmety a výpočtová technika

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:    Technická  univerzita  v Košiciach,
fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra rádioelektroniky  v  Košiciach

Od – do: októbra 1993 – septembra 1994 

Názov  získanej  kvalifikácie:  pedagogická  spôsobilosť  na  vyučovanie  odborných elektrotechnických
predmetov a výpočtovej techniky na stredných školách

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: elektrotechnické predmety a výpočtová technika

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:    Technická  univerzita  v Košiciach,
fakulta elektrotechniky a informatiky

Od – do: septembra 1986 – jún 1990 



Názov získanej kvalifikácie: úplné stredoškolské vzdelanie

Názov  a  typ  organizácie  poskytujúcej  vzdelávanie  a prípravu:  Stredná  priemyselná  škola
elektrotechnická Michalovce
OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ

 JAZYK(Y)/ÚROVEŇ:     Materinský jazyk :                   Slovenský jazyk
                                         
                                         Ďalšie jazyky:                           Ruský jazyk                               Anglický jazyk
Porozumenie:                    Počúvanie:                                  B2                                                  B1
                                             Čítanie:                                        B2                                                  B1 
Hovorenie:                      Ústna interakcia:                          B1                                                  A2
                                        Samostatný ústny prejav:             A2                                                  A1
Písanie:                                                                                     A2                                                  A1
   

                                                                                                                        


